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Briti filosoof George Edward Moore väsis 1939. aastal lõpututest 
diskussioonidest selle üle, kas väline maailm eksisteerib või mitte 
ja kirjutas suurepärase essee “Proof of an External World”. 

Kõrgem Kunstikool Pallas on Eesti ainuke 
rakenduslik kunstikõrgkool. Kõrgem Kun-
stikool Pallas on integreeritud õppeka-
vadega disaini-, 
konserveerimise/restaureerimise ja kun-
stikõrgkool, kus toimub õpe seitsmel õp-
pekaval: fotograafia, maal ja restaureer-
imine, meedia- ja reklaamidisain, mööblidi-
sain ja restaureerimine, nahadisain ja res-
taureerimine, skulptuur ja tekstiil.

Kõrgema Kunstikooli Pallas visioon: 
Kõrgem Kunstikool Pallas on eetiline, 
avatud, järjepidevust kandev ja innovaatilist 
mõttelaadi kujundav kõrgkool.

Kõrgem Kunstikool Pallas on oluline hari-
dus-, kunsti- ja kultuurielu kujundaja Eestis, 
paistes silma avatuse ja aktiivsusega nii 
ühiskondlikus elus kaasarääkimisel kui ka 
avaliku ruumi kujundamisel. Kõrgem Kun-
stikool Pallas on loonud rahvusvahelis-
tumist toetava keskkonna ja muutnud õppe 
rahvusvaheliseks ka kohapeal, kaasates 
õppetöösse väliseksperte ja -õppejõude 
ning osaledes Eestis toimuvates rahvusva-
helistes projektides.

Kõrgem Kunstikool Pallas teeb koostööd 
avaliku, era- ja vabasektori organisatsioon-
ide ja asutustega, olles seega osaline üh-
iskonna väärtuste kujundamisel.

Kõrgema Kunstikooli Pallas põhiväärtused

    Eetilisus – hooliv ja väärtustav suh-
tumine inimesse, ühiskonda ja kultuuri, sot-
siaalselt vastutustundlik ja jätkusuutlik mõt-

teviis.
    Avatus – avatus koostööle ning üh-
iskonna arengutele.
    Järjepidevus – järjepidevus profession-
aalse kunsti-, disaini-, konserveerimis- ja 
restaureerimisalase kõrghariduse võimal-
damisel, kultuuripärandi hoidmisel ja edasi-
kandmisel.
    Innovaatilisus – uute mõtteviiside, ideede 
ja oskuste kujundamine ja rakendamine.
 

Pallas University of Applied Sciences is the 
only institution of higher education in the 
field of applied arts in Estonia. Pallas Uni-
versity of Applied Sciences offers seven 
curricula in the three fields of design, 
conservation/restoration and the arts: pho-
tography, painting and wall painting’s resto-
ration, media and advertisement design, 
furniture and restoration, leather design 
and restoration, sculpture and textile. The 
curricula are equivalent to Bachelor's stud-
ies.

Fotod: Getter Kuusmaa

WEAWE (We weave ‘me koome’) on kahe 
autori koostööna valminud MultiWeave  
tehnoloogias loodud kollektsioon, mis 
ühendab skulpturaalse vormi ja mängulise 
materjali. Kadi Pajupuu loodud innovatiivsel 
kangatehnoloogial põhinevat kollektsiooni 
iseloomustavad suured tekstuurid ja mahu-
line materjal. Kollektsioon on käsitsi kootud, 
kasutades puidust alust ja plastiktorusid. 
MultiWeave tehnoloogia võimaldab eseme 
valmis kududa kehavorme arvestades. Sel-
line meetod kasutab nullkulu printsiipi, kuna 
materjali ei pea lõikama ja jääke tekib mini-
maalselt. Võimalust rõivaid üles harutada 
ning uueks rõivaesemeks kududa võib näha 
ühe võimaliku lahendusena laialt levinud 
tekstiilitootmise probleemidele. Kuna  
MultiWeave tehnoloogia on alles arenda- 

misel ning tööpõhimõte sarnaneb 3D-printi-
misele, võib selle tehnoloogia edasiarendus 
tulevikus anda inimestele võimaluse oma 
riideid kodus ise valmistada, vajadusel üles 
harutada, sama materjal uuesti kudumis- 
masinasse panna ning uus riideese printida.

Kollektsioon WEAWE valiti ülemaailmsel 
tekstiilitudengitele suunatud Dorothy Wax-
mani preemiakonkursi finaali ning seda eks-
poneeritakse septembris 2019 New Yorgis. 

“WEAWE” is a collection based on an 
innovative technology called MultiWeave, 
invented by Estonian textile artist Kadi 
Pajupuu. When creating these garments, 
you can already weave in 3D-shapes to 
the form you need and, if needed, later just 

unweave it and weave something new. To 
make a piece of clothing in this technique is 
almost zero waste, because you don’t have 
to cut anything off and you can use all the 
fabric threads for weaving.

As an evolution of the MultiWeave 
technology, WEAWE introduces a prospect 
of constructing clothes in a completely 
new and seamless manner. Therefore, 
this method also presents the redesign 
and reuse option, as the clothes can be 
deconstructed and the material recreated 
into a new piece.

Collection WEAWE is exhibited in New York, 
September 2019 as a finalist of Dorothy 
Waxman International Textile Design Prize.
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